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ПРОТОКОЛ 

№ 7 

Днес 22.10.2021 г. от 10:00 часа се проведе заседание на ПК 

„Aрхитектура и градоустройство”. 

 

На заседанието присъстваха следните общински съветници: 

Йордан Павлов – председателстващ заседанието на комисията 

Адиле Кямил 

Ахмед Ахмед 

Генадий Атанасов 

Димитър Чутурков  

Иван Иванов 

Йорданка Проданова  

Красен Иванов 

Мария Ангелова-Дойчева 

Николай Малев 

Огнян Къчев  

Светлан Златев 

Цончо Ганев 

Юлияна Боева 

 

Отсъстваха: 

Антон Апостолов 

Мартин Байчев 

Щериана Иванова 

 

Присъстваха още:  
Тодор Балабанов – председател на Общински съвет – Варна,  

Христо Атанасов – общински съветник, 

Деяна Стефанова – адвокат-довереник към Общински съвет – Варна, 

Виктор Бузев – главен архитект на Oбщина Варна,  

Иглика Стамова – главен юрисконсулт към дирекция АГУП. 

 

След откриване на заседанието и без постъпили предложения за 

допълнение към дневния ред Председателстващият заседанието на ПК 

„Архитектура и градоустройство“ предложи заседанието да се проведе 

при следния 

 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Разглеждане на доклад от Кмета на Община Варна  с рег. № 

АУ048654ВН-009ВН/15.10.2021 г., относно одобряване на Подробен 
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устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ І-671, 672 „за 

жилищни нужди“, кв. 36, по плана на кк „Златни пясъци“, гр. Варна. 

2. Разглеждане на доклад от Кмета на Община Варна  с рег. № 

АУ007451ВН-021ВН/15.10.2021 г., относно одобряване на Подробен 

устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ І-85 „за 

жилищна сграда и трафопост“, кв. 37, по плана на кк „Св. Св. Константин и 

Елена“, гр. Варна. 

3. Разглеждане на доклад от Кмета на Община Варна  с рег. № 

АУ071365МЛ-023ВН/25.05.2021 г., относно одобряване на Подробен 

устройствен план – План за регулация и застрояване за кв. 17, кв. 19, кв. 20 

и УПИ ХХІІІ-490 „за техническа инфраструктура и трафопост“, кв. 18 по 

плана на ж.к. „Възраждане“ ІV м.р., както и улична регулация от о.т. 93 до 

о.т. 87 и от о.т. 105 през о.т. 106 до о.т. 118 и през о.т. 134 до о.т. 99 в обхват 

на ПИ 10135.3525.5, ПИ 10135.3525.2, 10135.3525.3, 10135.3525.6, 

10135.3525.7, 10135.3525.8, 10135.3525.9, ПИ 10135.3511.490, ПИ 

10135.3511.1426 и ПИ 10135.3511.1427 по КК на район „Младост“, гр. 

Варна. 

4. Разни. 

 

Резултати от гласуването: за – 9; против – 0; въздържали се – 3, 

предложението се приема. 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

 

Разглеждане на доклад от Кмета на Община Варна  с рег. № 

АУ048654ВН-009ВН/15.10.2021 г., относно одобряване на Подробен 

устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ І-671, 672 „за 

жилищни нужди“, кв. 36, по плана на кк „Златни пясъци“, гр. Варна. 

 

Арх. Виктор Бузев – главен архитект на Община Варна представи на 

членовете на комисията разработената графична част на Подробен 

устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ І-671, 672 „за 

жилищни нужди“, кв. 36, по плана на кк „Златни пясъци“, гр. Варна. 

 

След проведени дебати, Председателстващият заседанието на 

комисията подложи на гласуване следния проект за решение: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на 

територията, Заповед № 452/06.11.2018 г. на Главен архитект на Община 

Варна за допускане изработване на проект за изменение на ПУП на 

основание чл. 135, ал. 3, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6, представена скица 

по чл. 135, ал. 2 от Закона за устройство на територията, като се има 

предвид решение по т. 14, Протокол № 25/06.07.2021 г. на ЕСУТ при 

Община Варна, административна преписка рег. № АУ048654ВН/17.05.2019 

г. и по доклад от Кмета на Община Варна с рег. № АУ048654ВН-
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009ВН/15.10.2021 г., Общински съвет – Варна одобрява Подробен 

устройствен план – План за регулация и застрояване за урегулиран 

поземлен имот І-671, 672 „за жилищни нужди”, кв. 36, по плана на кк 

„Златни пясъци”, община Варна, представляващ изменение на ПУП-ПРЗ 

за УПИ І-216 „за автобаза“, одобрен със заповед № РД-02-14-513/25.09.2003 

г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 

На основание чл. 215, ал. 4 от Закона за устройство на територията в 

30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи 

на обжалване с жалба в два еднообразни екземпляра чрез Общински съвет – 

Варна пред Административен съд – Варна. 

 

Резултати от гласуването: за – 9, против – 1, въздържали се – 4; 

предложението се приема.  

 

 

 

ВТОРА ТОЧКА 

 

Разглеждане на доклад от Кмета на Община Варна  с рег. № 

АУ007451ВН-021ВН/15.10.2021 г., относно одобряване на Подробен 

устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ І-85 „за 

жилищна сграда и трафопост“, кв. 37, по плана на кк „Св. Св. Константин и 

Елена“, гр. Варна. 

 

Арх. Виктор Бузев – главен архитект на Община Варна представи на 

членовете на комисията разработената графична част на Подробен 

устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ І-85 „за 

жилищна сграда и трафопост“, кв. 37, по плана на кк „Св. Св. 

Константин и Елена“, гр. Варна. 

 

Във връзка с взети на предходно заседание на ПК „Архитектура и 

градоустройство“ решения, относно предоставяне на колективни 

становища от Камарата на архитектите, Тодор Балабанов – председател 

на Общински съвет – Варна информира членовете на комисията следното: 

„…По отношение за становищата от Камарата на архитектите. След 

последната комисия, на която присъства Председателя на КАБ РК във 

Варна, г-н Бузев беше така добър, един нов проект, да му бъде изпратен за 

съгласуване, както комисията нашата взе решение и да го спази. От там 

вследствие на искането за съгласуване се получи едно остро писмо, с остър 

тон, което аз ще Ви го изпратя на всички колеги – общински съветници, как 

по закон такова нещо не се изисква и как г-н Бузев подлежи евентуално на 

санкция, ако продължава в този ред на мисли. И това писмо е подписано от 

арх. Марин Велчев, същият който присъства на комисията. Ще Ви го 

изпратя след комисията това писмо, то е официално, за да се запознаете със 

съдържанието му...“. 
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След проведените дебати, Председателстващият заседанието на 

комисията подложи на гласуване следния проект за решение: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на 

територията, Заповед № 470/12.09.2019 г. на Главен архитект на Община 

Варна за изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ на основание 

чл. 135, ал. 3, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6, представена скица по чл. 135, 

ал. 2 от Закона за устройство на територията, като се имат предвид решение 

по т. 13 от Протокол № 10/17.03.2020 г. на ЕСУТ при Община Варна, 

административна преписка с рег. № АУ007451ВН/20.01.2020 г. и по доклад 

от Кмета на Община Варна с рег. № АУ007451ВН-021ВН/15.10.2021 г., 

Общински съвет – Варна одобрява Подробен устройствен план – План за 

регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот І-85 „за жилищна 

сграда и трафопост“, кв. 37, по плана на кк „Св. Св. Константин и Елена”, 

гр. Варна, представляващ изменение на ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед № 

РД-02-15-90/12.10.2017 г. на Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството. 

На основание чл. 215, ал. 4 от Закона за устройство на територията в 

30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи 

на обжалване с жалба в два еднообразни екземпляра чрез Общински съвет – 

Варна пред Административен съд – Варна. 

 

Резултати от гласуването: за – 8, против – 1, въздържали се – 5; 

предложението се приема. 

 

ТРЕТА ТОЧКА 
 

Разглеждане на доклад от Кмета на Община Варна  с рег. № 

АУ071365МЛ-023ВН/25.05.2021 г., относно одобряване на Подробен 

устройствен план – План за регулация и застрояване за кв. 17, кв. 19, кв. 20 

и УПИ ХХІІІ-490 „за техническа инфраструктура и трафопост“, кв. 18 по 

плана на ж.к. „Възраждане“ ІV м.р., както и улична регулация от о.т. 93 до 

о.т. 87 и от о.т. 105 през о.т. 106 до о.т. 118 и през о.т. 134 до о.т. 99 в обхват 

на ПИ 10135.3525.5, ПИ 10135.3525.2, 10135.3525.3, 10135.3525.6, 

10135.3525.7, 10135.3525.8, 10135.3525.9, ПИ 10135.3511.490, ПИ 

10135.3511.1426 и ПИ 10135.3511.1427 по КК на район „Младост“, гр. 

Варна. 

 

Арх. Виктор Бузев – главен архитект на Община Варна представи на 

членовете на комисията проект  на разработената графична част на 

Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за кв. 17, кв. 

19, кв. 20 и УПИ ХХІІІ-490 „за техническа инфраструктура и трафопост“, 

кв. 18 по плана на ж.к. „Възраждане“ ІV м.р., както и улична регулация от 

о.т. 93 до о.т. 87 и от о.т. 105 през о.т. 106 до о.т. 118 и през о.т. 134 до 

о.т. 99 в обхват на ПИ 10135.3525.5, ПИ 10135.3525.2, 10135.3525.3, 

10135.3525.6, 10135.3525.7, 10135.3525.8, 10135.3525.9, ПИ 10135.3511.490, 
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ПИ 10135.3511.1426 и ПИ 10135.3511.1427 по КК на район „Младост“, гр. 

Варна. 

 

След проведените дебати, Председателстващият заседанието на 

комисията подложи на гласуване следния проект за решение: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на 

територията, Заповед № 490/24.11.2016 г. на Главен архитект на Община 

Варна за допускане изработване на проект на ПУП, на основание чл. 124a, 

ал. 5, чл. 16, ал. 1, в условията на чл. 103, ал. 6, задание по чл. 125 във 

връзка с чл. 124a, ал. 7 от Закона за устройство на територията, като се имат 

предвид решение по т. 27, Протокол № 16/02.06.2020 г. на ЕСУТ при 

Община Варна, административна преписка с рег. № 

АУ071365МЛ/19.07.2018 г. и по доклад от Кмета на Община Варна с рег. № 

АУ071365МЛ-023ВН/25.05.2021 г., Общински съвет – Варна одобрява 

Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за кв. 17, кв. 

19, кв. 20 и УПИ ХХІІІ-490 „за техническа инфраструктура и трафопост“, 

кв. 18 по плана на ж.к. „Възраждане“ ІV м.р., както и улична регулация от 

о.т. 93 до о.т. 87 и от о.т. 105 през о.т. 106 до о.т. 118 и през о.т. 134 до о.т. 

99 в обхват на ПИ 10135.3525.5, ПИ 10135.3525.2, 10135.3525.3, 

10135.3525.6, 10135.3525.7, 10135.3525.8, 10135.3525.9, ПИ 10135.3511.490, 

ПИ 10135.3511.1426 и ПИ 10135.3511.1427 по КК на район „Младост“, гр. 

Варна. 

 На основание чл. 215, ал. 4 от Закона за устройство на територията в 

30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи 

на обжалване с жалба в два еднообразни екземпляра чрез Общински съвет – 

Варна пред Административен съд – Варна. 

 

Резултати от гласуването: за – 9, против – 1, въздържали се – 4; 

предложението се приема. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателстващият комисията.  

 

Край на заседанието: 10:50 часа 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ                                                 ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО“:                       

 

  _____/П/___________          ______/П/____________ 

/Йордан ПАВЛОВ/                                                     /Светлана ПЕТРОВА/ 

 


